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Temele de cercetare şi numărul de locuri scoase la concurs 

pentru admiterea la studii universitare de postdoctorat 
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Școala doctorală ADMINISTRAREA AFACERILOR 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. 
Locuri 

 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1.  Prof. univ. dr. Condrea Elena  1 

Implementarea unor sisteme integrate de management (calitate-mediu-siguranță 
alimentară) în industria alimentară în contextul punerii în aplicare a Strategiei UE privind 
bioeconomia durabilă în Europa 
Managementul calității produselor și serviciilor în contextul punerii în aplicare a  Strategiei 
UE privind bioeconomia durabilă în Europa 

Cercetări privind securitatea alimentară în contextul abordărilor oferite de bioeconomie 

Dezvoltarea turismului din Delta Dunării în contextul unei bioeconomii durabile 

Dezvoltarea turismului rural în contextul unei bioeconomii durabile 

Tendințe privind  administrarea afacerilor și managementul riscurilor în contextul unei 
bioeconomii durabile 
Strategii privind prevenirea și combaterea crizei alimentare din perspectiva bioeconomiei 
si ecoeconomiei 

2.  Prof. univ. dr. Nistoreanu Puiu  1 

The Tourist's Perception about Slow Travel   

Changes of Dietary Intake in the Romanian Rural Areas, 19-21 Centuries 

Traditional Cuisine, a Major Factor to Help Promote Romanian Sustainable Tourism 

Traditional products – vectors of sustainable development on the regional and national 
markets 

Tradition and creativity - guarantees of rural tourism products success   

New ways to value tourism resources from rural environment 



3.  Prof. univ. dr. Pamfilie Rodica  1 

Armonizarea sistemului național de evaluare a calității alimentelor cu sitemul european din 
perspectiva siguranței alimentare 
Adaptarea ofertei de alimente in contextul diversificării multiculturale cu respectarea 
exigentelor de siguranța alimentara 

4.  Conf. univ. dr. Pelău Corina  1 
Food Wasting - Factors and consumer behavior typologies which should reduce food 
wasting 

5.  Prof. univ. dr. Pleșea Doru  1 Implementarea economiei verzi în România prin utilizarea mai eficientă a bioenergiei 

6.  Prof. univ. dr. Sârbu Roxana  1 
Cercetări privind incidentele critice de siguranță alimentara și efectele acestora asupra 
sectorului agroalimentar național.   

Total 6  

 
 
 
Școala doctorală CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1.  
Prof. univ. dr. Țițan Emilia 
 2 

1.Analiza cantitativă a interdependențelor dintre inovarea digitală în sănătate și 
dezvoltarea durabilă și incluzivă 

2. Analiza cantitativă a impactului IoT asupra economiei argintii 

3.  Prof. univ. dr. Roman Monica Mihaela 1 Migrația forței de muncă și eficiența sistemului de sănătate din România:  de la analiza 
statistică la măsuri de politici publice  

4.  Prof. univ. dr. Roman Mihai Daniel 1 Politici de creștere a securității economice în condiții de turbulențe economice   

5.  Prof. univ. dr. Andrei Tudorel 1 Estimarea seriilor de date desezonalizate în statistica oficială 

Total 5  

 
 
 
 



Școala doctorală CONTABILITATE 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1. 
Prof. univ. dr. Caraiani Chirața 
 2 

1.Provocări și oportunități în raportarea performanței corporative sustenabile 

2.Model integrat de business pentru sustenabilitate 

2. Prof univ. dr. Feleagă Liliana  2 
1.Impactul genului asupra performanței companiilor 

2.Guvernanța și responsabilitate socială 

3. Prof univ. dr. Ionașcu Ion  1 1.Contabilitate pentru dezvoltare sustenabilă 

Total 5  

 
 
Școala doctorală DREPT 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1. 
Prof. univ. dr. Bădescu Mihai 
 2 

1.Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor în contextul globalizării 

2.Societatea civilă - coordonate contemporane 

2. Prof.univ.dr. Dimitriu Raluca 2 
1.Dreptul european al muncii. Mobilitatea lucrătorilor 

2.Exerciţiul drepturilor colective ale lucrătorilor în dreptul românesc 

Total 4  

 
 
 
 



Școala doctorală ECONOMIE ȘI AFACERI INTERNAȚIONALE 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. 
Locuri 

 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1 Prof. univ. dr. Drăgan Gabriela  1 

Tranziția către un nou sistem energetic european bazat pe inovare și tehnologii 
energetice curate. Impact asupra economiei românești. / Drivers of the transition 
towards a new European energy system based on innovation and clean energy 
technologies. Impact on the Romanian economy. 

2 Prof. univ. dr. Zaharia Rodica - Milena 1 Schimbarea climatică și constrângerile dezvoltării economice. /  
Climate change and economic development constraints 

3 Prof. univ. dr. Horobeț Alexandra  1 Identificarea bulelor speculative pe piețele financiare internaționale. / Identification 
of speculative bubbles on international financial markets. 

4 Prof. univ. dr. Cojanu Valentin  1 
Amprenta ecologică a structurii comerciale a UE: analiza și implicații de politică 
pentru un mediu curat. / The ecological footprint of the EU’s trade structure: analysis 
and policy implications for a clean environment.  

Total 4  

 
 
Școala doctorală ECONOMIE I 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

Nr. 
Locuri 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1 Prof.univ.dr. Aceleanu Mirela Ionela 1 Politici ocupaționale în contextul economiei verzi la nivelul Uniunii Europene 

2 Prof. univ. dr. Dachin Anca 1 Strategii alternative pentru decuplarea creșterii economice de creșterea consumului de 
resurse naturale 

3 Prof.univ.dr. Dudian Monica 1 Efectele tehnologiei informației asupra industriei aeronautice - perspectivă economică 

4 Prof. univ. dr. Marinaș Marius 1 Analiza eficienței politicilor macroeconomice în țările emergente 

5 Conf.univ.dr. Popescu Cristina Raluca 1 Orașele inteligente: perspective și implicații economice 



6 Prof. univ. dr. Suciu Marta Christina 2 

1.Rolul tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în economia cultural 
creativă și în societatea bazată pe cunoaștere și inovare 
2.Orașele inteligente și rolul  tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) 
în dezvoltarea comunitaților locale cultural-creative 

Total 7  

 
 
Școala doctorală ECONOMIE II 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1 Prof.univ.dr. Popescu Gabriel 2 

1.Restructurarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin gestionarea 
durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

2.Managementul riscului în vederea adaptării la schimbările climatice prin 
implementarea de biotehnologii performante 

2 Prof.univ.dr. Boboc Dan 1 
Strategii de utilizare a fondurilor europene în scopul dezvoltării sectorului zootehnic 
din agricultura României 

3 Prof.univ.dr. Istudor Nicolae 1 Creșterea productivității – condiție obligatorie pentru asigurarea competitivității 

 Total 4  

 
 
Școala doctorală FINANȚE 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător 
de doctorat/mentor 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1 Prof.univ.dr. Dalina Dumitrescu 1 

Vectori financiari asociați conversiei fluxurilor de deșeuri în produse cu valoare 
adăugată 
Securitatea  datelor personale și cerințele de transparentă financiară la nivelul 
companiilor 



Evoluția investițiilor de venture capital ( VC) in domeniul bioeconomie 

2 Prof.univ.dr. Necula Ciprian 1 

Inteligența artificială și algoritmi de tranzacționare pe piața de capital 

Metode numerice pentru evaluarea opțiunilor financiare 

Metode numerice pentru rezolvarea modelelor cu agenți eterogeni  

3 Prof.univ.dr. Vintilă Georgeta 1 

Analiza și evaluarea impactului tehnologiei informației  și comunicațiilor asupra  
creșterii economice 

Studiu privind rolul bioeconomiei în dezvoltarea sustenabilă 

4 Prof.univ.dr. Brașoveanu Iulian 1 Politici publice utilizate in bioeconomie 

5 Prof.univ.dr. Badea Dumitru 1 Studiu privind managementul riscurilor și creșterea eficienței în finanțarea proiectelor 
din fonduri nerambursabile,  în domeniul bioeconomiei 

6 Prof.univ.dr. Anghelache Gabriela 1 Adaptarea mecanismelor pieței de capital la cerințele economiei informaționale 

7 Prof.univ.dr. Dragotă Victor 1 O abordare epidemiologică a crizelor financiare 

8 Prof.univ.dr. Stancu Ion 1 Analiza evoluţiei şi prognoza noii tehnologii şi inovării în domeniul serviciilor 
financiare (FinTech) 

Total 8  

 
 

 
Școala doctorală INFORMATICĂ ECONOMICĂ 
 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1 Prof.univ.dr. Bodea Constanța - Nicoleta 
 

1 Cercetări privind aplicarea tehnologiile semantice în realizarea Smart University 
(Universitatea inteligenta) 



Managementul proiectelor bazat pe metode ale inteligenței artificiale 

2 Prof.univ.dr. Zota Răzvan - Daniel 1 Cercetări privind soluții ITC si de business în domeniul orașelor inteligente și 
sustenabile 

3 Prof.univ.dr. Pocatilu Paul 1 Cercetări privind asigurarea securității datelor în sistemele informatice bazate 
pe tehnologii mobile și cloud computing 

4 Prof.univ.dr. Smeureanu Ion 1 Modelarea si extragerea cunostintelor economice in contextul Big Data 

5. Prof. univ. dr. Bara Adela 2 1. Soluții informatice pentru analiza volumelor mari de date 
2. Soluții informatice pentru managementul dispozitivelor inteligente 

Total 6  

 
 
 ȘCOALA DOCTORALĂ MANAGEMENT 

Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

Nr. Locuri 
 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

 

1.  Prof. univ.dr. Banacu Cristian  1 

1.Analiza și evaluarea investitiilor eco-eficiente in imobile din domeniul sanitar. 
2.Bio-economia sustenabilă a sistemelor de reciclare a deseurilor cu potențial 
energetic din România. 

2.  Prof. univ.dr. Cicea Claudiu  1 Dezvoltarea unui cadru de analiză a performanței în tranziția către bioenergie 
prin intermediul inovării în Uniunea Europeană 

3.  Prof. univ.dr. Ciocoiu Carmen Nadia  1 
Managementul riscului privind sănătatea și securitatea utilizatorilor în 
domeniilor serviciilor de transport public 

4. Prof. univ.dr. Dobrin Cosmin  1 
Perfecționarea managementului calității în organizațiile din sistemul de 
sănătate 

5.  Prof. univ.dr. Popa Ion  1 Cercetări avansate privind managementul strategic în organizațiile din 
domeniul sănătății. 

6. Prof. univ.dr. Popescu Dan  1 
Perspective ale comunicării manageriale în sistemul de sănătate din România - 
între mit și realitate. 

 Total locuri 6  

 



Școala doctorală MARKETING 
Nr. 
crt 

Nume si prenume conducător de 
doctorat/mentor 

Nr. 
Locuri 

 
Titlul temei de cercetare scoase la concurs 

1 Prof.univ.dr. Anghel Laurențiu-Dan  1 
Strategii de marketing privind îmbunătățirea nivelului de sănătate pentru 
populația României cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani 

2 Prof.univ.dr. Boboc Ștefan  1 
Utlizarea puterii pieţelor pentru finanţarea domeniului cercetărilor/producţiei 
bio. 

3 Prof.univ.dr. Căescu Ștefan  1 
Studierea folosirii mediilor sociale online pentru comunicarea in domeniul 
sanatatii - identificarea unui model conceptual de utilizare eficienta a mediilor 
sociale online ca instrument de promovare a sănătății 

4 Prof.univ.dr. Cetină Iuliana  1 Interacțiunea medic-pacient în contextual digitalizării în sistemul medical 

5 Prof.univ.dr. Orzan Gheorghe  1 
Strategii inovative de marketing aplicat in bioeconomie si biotehnologie - o 
abordare globala si sustenabila in dezvoltarea durabila 

6 Prof.univ.dr. Orzan Mihai  1 Strategii de marketing online in domeniul serviciilor de sanitare 

7 Prof.univ.dr. Petrescu Cristina  1 Marketing novator în domeniul serviciilor de sănătate. 

8 Prof.univ.dr. Pop Nicolae Alexandru 1 
Implicarea marketingului relațional în dezvoltarea sistemelor de sănătate public 
și / sau privat din România. 

9 Prof.univ.dr. Roșca Mihai  1 Impactul folosirii resurselor regenerabile asupra economiei naționale 

10 Conf.univ.dr. Stancu Alin  1 Dezvoltarea responsabilitatii sociale in contextul economiei circulare 

11 Prof.univ.dr. Teodorescu Nicolae  1 
Modelarea cognitiva si cercetarea satisfactiei populatiei privind serviciile publice 
de sanatate 

12 Prof.univ.dr. Zaharia Răzvan  1 
Strategii de marketing privind promovarea unor produse alimentare sigure, 
accesibile şi optimizate nutrițional 

Total 12  

 


